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شما عضو چند شــبکه اجتماعی هستید؟ چند اپلیکیشن پیامرســان در موبایل خود نصب
کردهایــد؟ در چنــد کانال تلگــرام حضــور دارید؟ روزانــه چقــدر از وقتتــان را در گروههای
مختلف شــبکههای اجتماعی و مســنجرها صرف میکنیــد؟ چقدر از اخبــار پیرامونتان به
وســیله این شبکهها مطلع میشــوید؟ چقدر به این خبرها اعتماد دارید؟ تا به حال چند خبر
درست در این شبکهها دیدهاید؟ اصالً تا به حال به پاسخ این سؤالها فکر کردهاید؟
خ خیلیها
درباره پیامرســانها و شــبکههای اجتماعی دیگــر چه نظری دارید؟ احتماالً پاســ 
«بســیار زیاد» اســت .خب پس چرا گالیه میکنید؟ ایراد کار کجاست؟ حکایت این است
که اســتفاده از تکنولوژیهای موجود در زندگیهای روزمره ما مشــروط است .یعنی استفاده
از آنها بالشــرط نیســت که هر جوری خواســتیم مورد استفادهشــان قرار بدهیم .مشــروط به
چه چیزی؟ به اینکه جهت اســتفاده از آنها درســت اســت یا نادرست .مشــکل ما با اعتماد

کردن و نکردن به اخبار و اطالعات داخلی این فضاســت .باید بپذیریم که یکی از مشــکالت
غیرقابــل انکار ایــن روزها همیــن شــبکههای اجتماعــی و پیامرســانها ،البته نــه خود این
شــبکهها و کارکردهای خوبی که میتوانند داشــته باشــند ،بلکه اخبار جعلی و دروغ بسیاری
اســت که در آنها رد و بدل میشــود .آنقدر هم حجم این پیامها باالست که واقعاً تشخیص
ســره از ناســره در آنها بســیار ســخت خواهد بود .همین حاال اگر نگاهی به اپلیکیشن تلگرام
گوشی همراهتان بیندازید ،بیشتر شما صدها پیام خوانده نشده در کانالها و گروهها دارید که
هیچ وقت هم آنها را نخواهید خواند .این همان شــلوغی است که عرض کردم و این همان
فرصتی اســت که شــما هیچوقت نخواهید داشــت .این هفته در صفحه «داستان زندگی»
ســراغ داســتان همین خبرهای جعلی پیرامونمان رفتهایم .این چند روایــت از این ماجرا
پیش روی شماست.

دردسری به نام فیک نیو ِز ناخواسته

جواد رسولی

پدیــدهای کــه امــروز بــه اســم فیــک نیــوز یــا خبــر قالبــی
میشناســیم ،اصالً چیز تازهای نیســت ،در تاریخ رســانه و
روزنامه نگاری عمر و ســابقه طوالنــی دارد و الاقل به قرن
هجدهم برمی گردد .ســال  ۱۸۳۵روزنامه نیویورک ســان
گزارشــی از «ســاکنان مــاه» بــرای مخاطبانش منتشــر کرد
کــه سراســر تخیلی بــود ولــی از ســوی مخاطبان باور شــد.
ایــن کار بعد از آن به شــکلهای مختلــف و با صورتهای
گوناگون در تاریخ مطبوعات تکرار شد و بارها باعث فریب
مخاطبان اخبار شده است.
یــک تفــاوت بســیار زیاد فیــک نیوز در گذشــته و امــروز اما
بــه تغییــر بزرگــی بازمــی گــردد کــه در تکنولــوژی و نــوع
رســانهها رخ داده اســت .یک خبر جعلی منتشــر شــده در
یــک روزنامــه در اوایــل قرن بیســتم ،در نهایــت مخاطب
محدودی داشت .توزیع روزنامهها و مجالت و رساندن آن
به دست مخاطبان کار پر زحمت ،پر هزینه و دشواری بود.
امروز اما با وجود شبکههای اجتماعی و نرم افزارهای پیام
رســان و همینطور از طریق گوشــیهای موبایــل ،اخبار به
ســادگی و با گســتردگی حیرتآوری به مخاطبان میرســد
و برای همین هم ســطح تأثیرگذاری آنها به همین نسبت
گسترده و قدرتمند است.
اگرچــه درباره فیک نیوزها حرفهای زیادی میشــود زد و
هشــدارهای بسیاری هم میشــود داد (که به احتمال زیاد
دوســتان دیگر در یادداشــت هایشــان دربــاره اینها حرف
زده اند) میخواهم اینجا در این یادداشت به یک وجه به
نظرم مغفول مانده از این پدیده بپردازم .این وجه خاص
مربوط میشــود به خود اهالی رسانه و بعضی خبرنگاران
که در واقع راویان اخبار برای مخاطبانشــان هســتند .فیک

نیــوز خیلی وقتها ابزاری برای فریــب افکار عمومی و به
دست گرفتن کنترل و هدایت ذهنها به سمت موضوعی
خاص اســت .اما گاهی هم برعکــس ،نتیجه ندانم کاری و
بیتجربگی افرادی اســت که هنوز درک درســتی از رســانه
و مســئولیت کار در آن ندارند .فیک نیوز ناخواســته ،وقتی
شــکل میگیــرد که یک خبرنــگار ،دور از تجربــه حرفهای و
مســئولیتپذیری و بدون اینکه تســلط کافی روی موضوع
خبــر یا گــزارش اش داشــته باشــد ،صرفاً بر اســاس درک
شــخصیاش از گفتــه یــک شــخصیت ،یــا حضــور در یک
مــکان ،بدون کنترل کردن راســتی و درســتی آنچه که دارد
گــزارش میدهد با منابــع دیگر ،چیزی را منتشــر میکند.
بعــد از انتشــار معلــوم میشــود خبــرش دقیق نبــوده اما
دیگر برای اصالح دیر شده و خبر آنقدر در فضای مجازی
بازنشــر شــده اســت که بهعنوان «واقعیت» مورد پذیرش
قــرار گرفتــه .نمونــه این قبیــل خبرهــا را در موقعیتهای
بحرانــی زیــاد دیدهایــم .مثــل تجربــه رســانهای دردنــاک
حادثه پالســکو کــه در آن افرادی با عنــوان خبرنگار ،صرفاً
بــرای تولیــد محتوایی هیجــان انگیز که باعث دیده شــدن
یک رســانه یــا یک شــخص میشــود ،خبرهایی را منتشــر
کردنــد که بعدها معلوم شــد درســت نیســتند .یک دلیل
انبــوه تکذیبیههایــی کــه در آن چنــد روز میدیدیــم هــم
همیــن بیمســئولیتی در انتقــال خبــر و فقــدان وســواس
کافی برای رســاندن آمار و اطالعات درست بود .نظیر این
آشــوب و موج اخبار قالبی را در حادثه زلزله کرمانشــاه نیز
دیده بودیم.
یکی از نمونههای اخیر فیک نیوز ناخواسته ،نقل مخدوش
و نادرســتی بــود که از یــک نامه رهبری بــه رئیس مجلس

منتشــر شــد؛ نقلــی کــه در آن عنــوان شــده بــود «ســاختار
کشــور در چهار ماه اصالح شــود» .چنین چیزی البته برای
خبرنــگاری کــه هم عقل ســلیم دارد و هــم میتواند آن را
بــا منابع خبــری مختلف چک کنــد ،نمیتوانــد خبر قابل
اعتمــادی باشــد .امــا اتفاقی کــه رخ داد درســت برعکس
بود .از روی بیمســئولیتی و بهدلیل شــتاب برای رســاندن
خبــر زودتــر از رقبــای داخلــی و خارجــی ،چنیــن عبــارت
عجیبــی بهعنــوان خبر در بعضــی خبرگزاریهــا و در پیام
رســانها منتشــر شــد و در نتیجه رســانههای فارســی زبان
خارجی هم از آن سوءاســتفاده کردند و چند ســاعت بعد،
وقتــی خبر اصلی مبنی بر دســتور اصالح «ســاختاربودجه
کشــور» منتشر شد ،دیگر برای همه چیز دیر شده بود و آن
عبــارت عجیب اولیه بهعنوان خبر اصلی به افکار عمومی
و خوانندگان خبر شکل داده بود.
هــر خبرنــگاری بــدون تعهــد حرفــهای و وســواس کاری
میتواند بســرعت و به ســادگی تبدیل به یــک تولیدکننده
فیک نیوز شــود .این دامی اســت که بر سر راه همه فعاالن
این مســیر گسترده شده است و البته که در این متن کوتاه،
مجالــی بــرای صحبــت از دســته دیگــری از تولیدکنندگان
فیــک نیــوز ،که به عمد و بر اســاس پروژههای رســانهای از
پیش طراحی شــده دســت به آن کار میزنند نبود .توصیه
جدی و اساســی به همه تولیدکننــدگان و مصرفکنندگان
اخبــار بخصــوص در رســانههای دیجیتــال و شــبکههای
اجتماعــی میتوانــد ایــن باشــد :مطلقــاً بــه هیــچ خبــری
اعتمــاد نکنید .مطلقاً هیچ نام مشــهوری را دلیل درســت
بــودن یــک ادعــا قلمــداد نکنید و همیشــه هر خبــری را تا
جایی که فرصت دارید ،با چندین منبع دیگر چک کنید.

زایش زیستبوم گمراهی در فضای سایبری

پدرام الوندی

پانــزده ســال قبلتر ،اینترنت ابزاری بود برای افقگشــایی
در همــه عرصههــا .تــازه وارد بــود و بــه همــان انــدازهای
خوشبینی برای آیندهاش وجود داشت که زمانی با آمدن
رادیــو و روزگاری بــا آمــدن تلویزیــون دربــاره اثــرات مثبت
فناورانه آنها ،بســیاری خوشبیــن بودند .بهعنوان ابزاری
بــرای بازتعریف حوزه عمومی و بســط فضای گفتوگویی
به آن توجه میشد و ظرفیتهای جدیدی که برای بازتاب
دادن صداهــای جدید ایجاد میکــرد همه را به وجد آورده
بود.
ظهــور اینترنــت و همهگیری آن ،اکوسیســتم خبــر را بیش
از هرجــای دیگــری متحــول کــرد .خبرپراکنی بــه حرفهای
عمومــی تبدیــل شــد و تولیــد خبــر از انحصــار تحریریههــا
درآمــد .حدود ســال  ۱۳۸۵شمســی بود که بــرای اولینبار
واژه روزنامهنگاری شــهروندی را از رفیقی اهل فن شنیدم.
واژه تازهیــاب بــود و هنوز در متون فارســی جایی نداشــت.
دوگانــهای جــذاب که قبــل از اینترنت معنایــی نمییافت.
شــهروندان با ابزارهای ســاده همانروزها مانند وبالگها،
پادکســتها و ابزارهایــی ماننــد یاهوچــت و تورنت و ویکی
قدرتی یافته بودند.
بــه جای مخاطب ،صحبــت از کاربران بود .مخاطب فعال

ارزش یافتــه بود و تحریریههای بزرگ نیز به تکاپوی تحول
افتــاده بودند .ســاختار متکثــری که اینترنت به اکوسیســتم
خبــر داد ،درهــای بســیاری را گشــوده بــود .حجــم بــاالی
اخبــار و اطالعاتــی که ماننــد گذشــته ،اســتانداردهای عام
روزنامهنگاری حرفهای را ندارند باعث شــده تا شبهخبرها
و ضدخبرها ،خبرهای جعلی ،خبرهای یکســویه ،دنیایی
از اظهارنظرهــای شــخصی و دادههــا و اطالعات و اســناد،
واقعیتها و شبهواقعیتها پیشروی کاربر-مخاطبان در
این فضای جدید قرار گیرد و امکان تشخیص سره از ناسره
در میان آنها بسیار دشوار شود .مخاطب/کاربرها نیاز دارند
به کســی/نهادی اطمینان کنند تا از میان این هزارتو مســیر
خــود را بیابند .مســألهای که موضوع روز زیســتبوم جدید
رسانهها شده است.
جیمــز بیــل در کتــاب پســاحقیقت :چطــور مزخرفــات بــر
جهــان غلبــه کردهانــد؟ بــرای توصیف موقعیت دشــواری
کــه ایجاد شــده اســت از اصطــاح «زیســتبوم گمراهی»
اســتفاده میکند که در آن به جــای آنکه نگران پدیدههایی
مثل ســوگیری اخبــار در تلویزیون و روزنامهها باشــیم باید
نگــران خبرهــای جعلــی باشــیم که هــر روز بیشــتر فضای
اطالعرسانی را احاطه میکنند و عمالً راهی برای خبرهای

مبتنی بر حقیقت (یا دست کم دارای سویهای از حقیقت)
باقی نگذاشــتهاند .مســأله بعدی این اســت کــه اطالعات
گمراهکننده ،خبرهای جعلی و یا هرنام دیگری که بخواهیم
روی ایــن پدیده بگذاریــم ،کانال جدیدی برای رســیدن به
انبوه مخاطبان یافتهاند :رســانهها و شــبکههای اجتماعی.
ظرفیتهای فضای ســایبری هر روز بیش از قبل در اختیار
خبرهای جعلی است .شایعاتی که سالها در صحبتهای
درگوشــی زمزمه میشدند و حاال با ســرعتی باورنکردنی و
گســترهای وصف ناشدنی در قالب خبر و با ضریب باالتری
از اطمینــان و اعتمــاد مخاطب/کاربرهــا پخــش میشــوند
و بــه آنها توجه میشــود .اخبــاری که تأییدکننــده باورهای
عامــه و افســانههای باورپذیــر و غالباً ضدروایتهــا درباره
همهچیز هســتند .ابزاری ســوار بر روزمرگیهای ناراضیان،
تنوعطلبهــا و خوشباورهــا .روایــت رســمی در پزشــکی،
روابــط فردی ،سیاســت ،اقتصاد و فرهنــگ و ورزش ،هرجا
که مورد پســند نباشــد الجرم با واکنشــی از نوع خبرجعلی
روبهرو خواهد شــد .خبرجعلی بیش از همه زائیده درهای
باز زیستبوم جدید رسانههاست .زیستبومی که گمراهی
در آن از آگاهــی محبوبتــر و مخالفخوانــی نقــل هــر روز
است.

شــما یــک خبرنــگار هســتید! بلــه خــود شــما
را میگویــم کــه ظاهــراً یــک شــهروند عــادی
محســوب میشــوید .بــاور نداریــد؟ چنــد بــار
پیــش آمده کــه از طریق تلگرام و اینســتاگرام و
شــبکههای اجتماعــی و پیام رســان های دیگر،
خبــری را بــه اطــاع دیگــران رســانده باشــید؟
خــب این هــم خبرنگاری اســت دیگــر ،حاال به
شــکل ســادهتر و غیرحرفهایتــر .اتفــاق خیلی
بــدی هــم نیســت؛ حــاال بــا وجــود ایــن همــه
خبرنگار ،رســانهها هم زیاد شدهاند و اطالعات
را راحتتــر از آب خوردن به دســت میآوریم؛
اطالعاتی که در دهههای پیش ،اصالً دسترسی
بــه آنهــا نداشــتیم .حتــی حــاال بــه مــدد ایــن
پیشــرفتگی اطالعاتی و رســانهای و ارتباطاتی،
مردمان ســرزمین خودمان و دیگر نقاط جهان
را بهتــر میشناســیم و بیشــتر درک میکنیــم.
ایــن بد اســت مگــر؟ ظاهــراً هم عــدهای به آن
میگوینــد بمبــاران اطالعاتــی .حاال هر اســمی
داشته باشد ،چه فرقی میکند؟ مهم این است
که االن داریم در عصر تبادل ســریع اطالعات و
اخبار زندگی میکنیم.
اما ســؤال مهمتر این اســت؛ تا به حال چند بار
پیش آمــده خبــری را در شــبکههای اجتماعی
و پیامرســانها خوانده باشــید که بعــداً متوجه
شــوید ماجــرا ،چیــزی در حــد یــک شــایعه یــا
دروغ یــا حتی یک شــوخی ســاده بوده اســت؟
خبرهای جعلی که گاهی حتی دردسرســاز هم
میشــوند و مشــکالت ریز و درشــتی را به وجود
میآورنــد .احتمــاالً پاســختان «زیــاد» اســت.
بله ایــن عصر تبادل ســریع اطالعــات و اخبار،
در کنــار خوبیهایش ،یــک بدیهایی هم دارد
و بزرگتریــن بــدی آن ،همیــن اخبــار جعلــی
بســیاری اســت کــه در آن رد و بــدل میشــود.
تشــخیص این اخبار جعلی هم بســیار ســخت
است .چرا؟ چون هر گروه و شخص و سازمانی،
رسانهای دارد و این رسان ه و محمل را ،مناسب
میداند بــرای ارائه نظرات و شــنیدهها و اخبار
خــودش .و اینچنیــن میشــود کــه کالم در
عصر ما ،آنقدر گســترش مییابــد ک ه گاه ،حتی
فرصــت و رخصت پیدا نمیکنیم کــه از میزان
کالمهای صادر شــده در یک موضوع ساده هم
باخبــر شــویم ،چه برســد به اینکه خــوب و بد و
درست و غلط آن را هم در بیاوریم.
بیزینــس اینســایدر ،جــزو پرخوانندهتریــن و
مهمتریــن رســانههای حــوزه کســب و کار و
فناوری اســت که گزارشها و مطالب جالبی در
این حوزه منتشــر میکند .چندی پیش سردبیر
و بنیانگــذار این ســایت ،با میلیونهــا خواننده
ماهانه ،اقدام به برگزاری کنفرانسی با موضوع

پیشبینیهای آینده کســب و کار رسانهها کرد.
هنری بالدگت ،در این کنفرانس شنیدنی اشاره
کرد که اســتفاده از رســانههای دیجیتال بشدت
در حال رشــد بوده و تمــام امکانهای دیگر در
حــال کوچک شــدن و اگــر نگوییم نابود شــدن،
اســت .او همچنیــن اشــاره کرده که شــبکههای
تلویزیونی نیز ،بزودی با همان چالشی روبه رو
خواهند شــد کــه روزنامهها به آن دچار شــدند؛
یعنــی کاهــش مخاطــب و زیانهــای مالــی
و ....البتــه اگــر بالدگــت هــم اشــارهای بــه ایــن
پیشبینیها نمیکرد ،میتوانســتیم تشخیص
بدهیم که چنین اتفاقی در حال افتادن اســت.
وقتــی کــه صفحههــای شــبکههای اجتماعــی
افــرادی را میبینیم که بــه تنهایی ،از مجموعه
روزنامههــای چاپی ما بیشــتر خواننــده دارند و
کانالهای تلگرامی ،منبعی برای تغذیه خبری
مخاطبان شدهاند پس این پیشبینیها خیلی
هم سخت نیست.
اینهــا را گفتیــم کــه بگوییــم نکتــه طالیــی کار
اطالعرســانی و مشــارکت در انتشــار اخبــار و
اطالعــات« ،دقــت و صحــت» اســت .شــاید
پیــش خودتــان بگوییــد که تــا به حال کســی به
خاطر نداشــتن دقت و صحت در انتشــار اخبار
ناصــواب ،شــما را مذمت نکرده اســت .بله اما
به نظرم جایی که قانون تمام میشــود ،اخالق
شروع خواهد شد .قانون را وضع میکنند تا اگر
بیــن مردم اختالفی پیــش آمد ،به آن مراجعه
کننــد و طبــق آن ،اختالفات پیــش آمده را حل
و فصــل کنند.امــا وقتی کــه ناظر قانــون ،وجود
نداشــته باشــد ،تکلیــف چــه میشــود؟ یــا در
جایــی که قانون ،صریحاً مشــخص نباشــد ،چه
باید کــرد؟ و وقتهایی که اصــاً ناظران قانون
نمیتوانند در موارد پیــش آمده دخالت کنند،
پس چه کســی باید دخالت کند؟ در اینجا ،پای
یــک نیرویی درونی پیش میآید به نام اخالق.
وقتی که قانون هست ،ولی ناظر قانون نیست،
این مردم هســتند که با توســل به اخالق ،مانع
بروز مشــکالت میشــوند .واقعاً چرا باید اخبار
جعلــی و دروغ در شــبکههای اجتماعــی فاقــد
اصول اخالقی پذیرفته شده ما باشند؟ چرا این
پیامهــا حریمهای خصوصی را در مینوردند و
مرزهــای اخالق را زیر پا میگذارند و به حرمت
اشخاص هجوم میبرند؟
بلــه تکنولــوژی وجــود دارد و بیشــتر دارنــدگان
گوشــیهای همراه نیز از آن اســتفاده میکنند،
امــا اگــر اســتفاده از رســانههای نویــن ،مقید به
چارچوبهای اخالقی نباشــد ،میشــود همین
بلبشــوی خبرهــای جعلــی و ناصــواب .ایــن
اخالق ،گمشده امروز دنیای مجازی ماست.

مصرف جعلی خبر ،تولید غیرواقعی اتفاق

علیرضا محمودی

انتشــار جعلیــات و نشــر اخبــار بــدون ســند
در صفحــه کاربــران شــبکههای اجتماعــی،
بخشــی از حقیقت وجودی این رسانههاست.
در قواعــد بــازار امــروز ،مــا چیــزی فراتــر از
مصرفکنندگان بیشمار نیستیم .سیستمها و
ســاختارها با این هدف ساخته شــدهاند که ما
بیشــتر مصرف کنیم .آنها میخواهند ما را به
روشهای مختلــف متقاعد کنند کــه چارهای
جز مصرف کردن نداریم .روایت شمایلهای
ســرمایهداری از مصــرف متکــی بــر محتوایی
است که روی 2جنبه انسانی و متضاد ما تأثیر
بگذارد .زیست فردی و زندگی اجتماعی.
از یــک ســو اگــر مصــرف نکنــم ،از آنهایــی
کــه مصــرف میکننــد عقــب خواهــم افتــاد و
منــزوی میشــوم و از ســوی دیگــر اگر مصرف
بکنم در میــان آنهایی که مصــرف نمیکنند،
متمایــز خواهــم شــد و یکه میشــوم .در انبوه
این احساســات متناقض کــه مصرفکنندگان
در حــال تجربــه آن هســتند ،مــا زندگیشــان
را طــوری برنامهریــزی میکنیــم کــه بتوانیــم
دقیقتــر مصــرف کنیــم .ارزش همــه چیز در
به صرفــه بودن اســت .تولد ،رشــد ،تحصیل،
ازدواج ،تربیــت فرزنــدان و در نهایــت مــرگ
دیگــر مراحــل مؤثــر زندگــی نیســتند ،بلکــه
محــل بــروز میــزان توانایــی مــا در درک بــه
صرفــه بــودن انتخابهــای مــا در دریافتها
و پرداختهاســت .در ایــن ســبک فراگیــر
زندگــی ما در حال معاملــه دائم فرصتهای
زندگیمان هســتیم .ما واســطه و دالل زندگی
خود هستیم.
شــبکههای اجتماعی ،آخرین کاالی مصرفی
بازار اســت .ما دقایق و ســاعات بیشــماری از
زندگی خود را بدون واســطه به حضور در این
رســانهها میفروشــیم تــا بدانیم دیگــران چه
میکننــد و دیگران بدانند مــا چه میکنیم .در
این راه چیزی با صرفهتر است که بیشتر دیده
و پسندیده شــود .شما وقتی مشغول از دست
دادن عمر خود که با آن میتوانی چیز دیگری
را مصرف کنی هستی ،همیشه در حال هشدار
دادن بــه خــود هســتی کــه مــن اینجا چــه کار
میکنــم .تعداد دنبالکننــدگان فراوان و تأثیر
روی آنها بهترین پاســخ برای سؤال به صرفه
بودن حضور در شبکههای اجتماعی است.
همــان طور کــه بســیاری از مــردم از چاقی به
خاطــر خــوردن بیش از حد ،زشــت شــدن به
خاطــر اســتفاده از مــواد آرایشــی و وســواس
فکــری به خاطر پوشــیدن لباسهای معروف
رنج میبرند ،بســیاری از مــردم هم از حضور

دیوانــهوار در شــبکههای اجتماعــی آســیب
میبینند .این آســیب مانند همه مصرفهای
بیحســاب لــذت بخــش اســت .لــذت بــروز
فردیت مهار نشــده و ذوق پــرورش نیافته در
شــبکههای اجتماعی کاربران را به سوی تولید
پســتهایی میکشــاند کــه هم موضــوع روز و
هم با کلیشــههای ذهنــی مخاطبان همخوان
باشد .مســتند بودن مطالب پســت یا واقعی
بودن اتفاق چندان اهمیت ندارد .مؤثر بودن
پســت در تمایــز فــردی و تــوازن اجتماعی در
جامعه مصرف کفایت میکند.
یکــی از پرطرفدارتریــن رویکردهــا در ایــن
میان انتشــار اخبــار مــرگ هنرمنــدان ایرانی
اســت .بســیار اتفــاق افتــاده کــه هنرمنــدان
اخبار مــرگ خود را در شــبکههای اجتماعی
تکذیب کنند .سازندگان این اخبار غیرواقعی
همیشه به سقوط اخالقی متهم میشوند .در
حالــی که آنهــا فقط قصد تحریــک و افزایش
دنبالکننــدگان خود به روشهــای پرطرفدار
مصــرف در شــبکههای اجتماعــی را دارنــد.
برخــی از پســتها درشــبکههای اجتماعــی
بیــش از بقیــه پســتها دیــده و پســندیده
میشــوند .این پستها بر اساس واکنشهای
کاربران دارای الگوها و قراردادهایی شدهاند.
در طــول دو دهــه اخیــر و پــس از افزایــش
بیاعتمــادی بــه انتشــار اخبــار از رســانههای
رســمی ،ذهــن مخاطبان بــه گرفتــن اخبار از
شــبکه هــای اجتماعی عــادت کــرده و در این
مســیر ایــن اخبار نیــز ماننــد مجاری رســمی
دارای کلیشــهها و قراردادهایــی شــده اســت.
تولیدکننــدگان اخبــار جعلــی در شــبکه های
اجتماعــی بیشــتر از آن کــه بــه محتــوای خبر
یــا پســت خــود توجــه کننــد روی قراردادهــا
و الگوهــای مصرفــی در ذهــن مخاطبــان
متمرکز میشــوند .در مورد مرگ هنرمندان،
قراردادهــای مرگ هنرمند همیشــه با الگوی
سانســور و مخالفــت سیاســی و بیاهمیتــی
بــه هنر و ســتایش از گذشــته همراه اســت که
از قراردادهــای پرطرفــدار ذهنــی کاربــران
محســوب میشــود .شــبکههای اجتماعــی
ایرانی سرشــار از این قراردادها و الگوهاست.
خبر ناموثق و پســت غیر واقعی هم بخشی از
قراردادها و الگوهاست.
در رســتورانها غذاهــای آمــاده ســرعت در
ســرو غذا بیش از کیفیت اهمیت دارد .در ساز
و کار تولیــد و مصــرف شــبکههای اجتماعــی
هــم اســراف و اغراق حــرف اول را میزند .هر
کاالیی باید مطابق مصرفش تولید شود.

